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1. Verslag van de resultaten van het bureauonderzoek
1.1 Beschrijvend gedeelte
1.1.1 AdministraKeve gegevens
Projectcode

2016K111

Actoren

Fodio OE/ERK/archeoloog/2015/0067

LocaEe

Provincie

Antwerpen

Gemeente

Lille

Deelgemeente

Wechelderzande

Site

Vlimmersebaan

Kadastrale gegevens

LILLE 2 AFD/WECHELDERZANDE/E/
0010/00B000
LILLE 2 AFD/WECHELDERZANDE/D/
0256/00A000

Oppervlakte onderzoeksgebied

9384 m² (te ontbossen perceel) +
7100m² (te beplanten perceel);
totaal=16484 m²

Bounding box D/256/A

Bounding Box E/10/B

punt 1 (NO)

x177775, 90 y215985,00

Punt 2 (ZW)

x77836,60 y216145,90

Punt 1 (Z0)

x179041,90 y218518,30

Punt 2 (NW)

x178940,40 y218624,30

Kadastraal percelenplan

Fig. 4, 5, 6

Topograﬁsche kaart

Fig. 1, 2, 3

Ahakening verstoorde zones

geen verstoorde zones afgebakend

Begindatum onderzoek

14 november 2016

Einddatum onderzoek

23 november 2016

Relevante termen thesauri OE

bureauonderzoek, plaggen,
heidegronden
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Fig. 1 Situering van het noordelijk, te ontbossen perceel op de topograﬁsche kaart 1/10.000. © NGI & cartoweb

Fig. 2 Situering van het zuidelijk, te bebossen perceel Topograﬁsche kaart 1/10.000. © NGI & cartoweb
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Fig. 3 Situering van beide percelen op de topograﬁsche kaart 1/10.000. © NGI & cartoweb
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10B

Fig. 4 Situering van het noordelijk te ontbossen perceel op het Groot ReferenEe Bestand. © Geopunt

256A

Fig. 5 Situering van het zuidelijk te beplanten perceel op het Groot ReferenEe Bestand. © Geopunt
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Fig. 6 Situering van beide percelen op het Groot ReferenEe Bestand. © Geopunt
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Fig. 7 Situering van het noordelijk te ontbossen perceel op de orthofotomozaïek grootschalig winter 2013-2015. © Geopunt

Fig. 8 Situering van het zuidelijk te beplanten perceel op de orthofotomozaïek grootschalig winter 2013-2015. © Geopunt
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Fig. 9 Situering van beide percelen op de orthofotomozaïek grootschalig winter 2013-2015. © Geopunt
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1.1.2 Archeologische voorkennis
Er is nog geen archeologisch onderzoek uitgevoerd binnen de grenzen van het projectgebied.

1.1.3 Onderzoeksopdracht
Randvoorwaarden
De archeologienota werd opgemaakt naar aanleiding van een geplande stedenbouwkundige vergunnings aanvraag.
De wetgeving met betrekking tot archeologie omvat enerzijds het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en
anderzijds het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 die voor archeologie in werking traden op 1 juni 2016.
Overwegend dat:
- de aanvrager van de stedenbouwkundige vergunning een privaatrechtelijk rechtspersoon is,
- de aanvraag geen betrekking heen op een gebied waar geen archeologisch erfgoed te verwachten valt, zoals
vastgesteld door de Vlaamse Regering,
- de aanvraag geen betrekking heen op werkzaamheden binnen het gabarit van bestaande lijninfrastructuur en
haar aanhorigheden,
- de percelen waarop de vergunning betrekking heen niet geheel of gedeeltelijk gelegen zijn in een
archeologische zone, opgenomen in de vastgestelde inventaris van archeologische zones,
- de betrokken percelen niet gelegen in woon- of recreaEegebied,
- de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking heen meer dan 3000m²
bedraagt,
- de geplande ingreep in de bodem groter is dan 5000m²,
dient een bekrachEgde archeologienota te worden toegevoegd bij de aanvraag van een stedenbouwkundige
vergunning met ingreep in de bodem.

Vraagstelling
Het bureauonderzoek heen tot doel het projectgebied archeologisch te evalueren op basis van bestaande
bronnen en de impact van de geplande werken op eventueel aanwezig archeologisch erfgoed te bepalen. Dit
houdt in dat er informaEe wordt verzameld over de mogelijke aanwezigheid of afwezigheid van archeologisch
erfgoed binnen het projectgebied. De kenmerken, de relaEe met het omringend landschap, de
bewaringstoestand en de waarde van eventueel aanwezig archeologisch erfgoed worden ingeschat. Ook de
manier waarop de geplande bodemingrepen worden uitgevoerd maakt deel uit van de evaluaEe.
Het bureauonderzoek formuleert een antwoord op de volgende onderzoeksvragen:
- welke aanwijzingen bevaoen de bestaande bronnen over het archeologisch potenEeel van het projectgebied?
- welke evoluEe kende het landschap van het projectgebied?
- welke evoluEe kende het gebruik van het terrein?
- wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief?
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Beschrijving van de geplande werken
Het projectgebied bestaat uit twee percelen die ca. 3 km van elkaar verwijderd zijn. Het noordelijke perceel
(LILLE 2 AFD/WECHELDERZANDE/E/0010/00B000) is momenteel bebost en grenst aan landbouwgronden. Dit
perceel zal ontbost en omgevormd worden tot een weiland. Na het kappen van de bomen blijven de stronken
zioen. De stronken worden tot 20 cm diep gefreesd om het inzaaien van een weide toe te laten. Aangezien het
perceel dat ter compensaEe beplant zal worden kleiner is dan het perceel dat ontbost zal worden, zal na de
ontbossing de oostelijke zijde over een breedte van 30 m beplant worden met zomereik en inheemse struiken
in een plantverband van 2x2 m. Dit gebied is op het gewestplan aangeduid als landschappelijk waardevol
agrarisch gebied (code 0901).
Het zuidelijke perceel (LILLE 2 AFD/WECHELDERZANDE/D/0256/00A000), is momenteel voornamelijk begroeid
met gras. De oostelijke en zuidelijke rand van het perceel zijn begroeid met bomen. Ter compensaEe van de
ontbossing van het noordelijke perceel zal dit perceel beplant worden met zwarte els in een plantverband van
2x2,5 m. De aanwezige zomereiken moeten behouden blijven. Tevens zullen twee kleine construcEes op dit
perceel verwijderd worden. Dit gebied is op het gewestplan aangeduid als bosgebied (code 0800)

1.1.4 Werkwijze
Het onderzoeksgebied bevindt zich in een zone die in het verleden gekenmerkt werd door een lage densiteit
aan bebouwing.
Om een beeld te schetsen van het fysisch geograﬁsch kader werd een beroep gedaan op de topograﬁsche kaart
van België in digitale versie1, de terEairgeologische kaart, de quartairgeologische kaart, de bodemkaart volgens
Belgische classiﬁcaEe2, de bodemerosiekaart, de bodembedekkingskaart, het kadastraal percelenplan en de
luchsoto’s beschikbaar via Geopunt Vlaanderen.3 De geomorfologische kaart werd niet geraadpleegd vermits
deze niet beschikbaar is voor het projectgebied. De opdrachtgever leverde geen plan en doorsnedes van het
ontwerp aangezien er geen plannen voorhanden zijn.
Voor de historische situering van het onderzoeksgebied werd een beroep gedaan op de Ferrariskaart
(1771-1778), de Atlas der Buurtwegen( ca. 1840) en de kaart van Vandermaelen (1846-1854). De Popp-kaart
(1842-1879) is voor het projectgebied niet beschikbaar. Er werd gewerkt met de geograﬁsche rasterdatasets
van de kaarten beschikbaar via Geopunt. Via cartesius.be werden de historische topograﬁsche kaarten van
1873, 1904, en 1939 geconsulteerd.
Alle gebruikte rasterdatasets werden opgehaald via Web Map Service of als geoEﬀ beschikbaar via de
geolokeoen van de Federale en Vlaamse overheden. De verwerking van de gegevens en aanmaak van de
kaarten voor de archeologienota gebeurde met QGIS 2.14 Essen.
Door op de recente topograﬁsche kaart en het kadastraal percelenplan de historische gegevens te
georefereren, werd de historische dimensie van het landschap in de zone van het projectgebied zo goed
mogelijk gereconstrueerd. De indeling en inrichEng van het landschap kregen bijzondere aandacht. Het
1

webservice cartoweb.be van het NGI.

2

hops://www.dov.vlaanderen.be/portaal/?module=public-bodemverkenner#ModulePage.

3

hop://www.geopunt.be.
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historisch grondgebruik werd vergeleken met de huidige toestand, om de impact van eventuele verstoringen te
kunnen inschaoen.
Bijkomend archiefonderzoek is niet uitgevoerd omdat uit de analyse van het historisch kaartmateriaal geen
grondgebruik naar voren komt dat dit noodzakelijk maakt.
De gegevens van de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) vormden de basis voor de archeologische situering
van het onderzoeksgebied aan de hand van de gelokaliseerde archeologische sites en vondsten in de omgeving
van het onderzoeksgebied. Via het geoportaal van Onroerend Erfgoed4 werden de inventaris van beschermde
archeologische sites en de kaart van gebieden waar geen archeologie te verwachten valt geconsulteerd.

4

hops://geo.onroerenderfgoed.be/#zoom=9&lat=6639473.15&lon=462444.02.
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1.2 Assessmentrapport
1.2.1 De landschappelijke ligging van het onderzoeksgebied
Geograﬁsche en topograﬁsche situering
Beide percelen van het projectgebied bevinden zich ca. 3 km van elkaar. Ongeveer in het midden van deze twee
percelen bevindt zich Wechelderzande, een deelgemeente van Lille. Lille is gelegen in de Antwerpse Kempen.
Het projectgebied is terug te vinden op de topograﬁsche kaart 1/10.000 kaartblad 8/7Z (noordelijk perceel) en
16/2N (zuidelijk perceel).
Geomorfologisch behoort het gebied tot de depressie van de Schijns-Nete, tussen de Scheldepolders in het
westen en het Limburgs plateau in het oosten. De depressie omvat het gehele middelste deel van de provincie
Antwerpen. De gemiddelde hoogte is er 15 m TAW. Het landschap is er vlak tot golvend. Langgerekte
noordoost-zuidwest gerichte zandruggen wisselen af met brede moerassige valleien waarin de beken en
rivieren stromen. Ook de dorpskern van Wechelderzande is terug te vinden op een dergelijke hoger gelegen
noord-zuid gerichte zandrug. Het noordelijk projectgebied ligt op een gemiddelde hoogte van 19,7 m TAW aan
de rand van de vallei van de Molenbeek. Het zuidelijk perceel ligt op een gemiddelde hoogte van 14,6 m TAW in
de vallei van de Molenbeek. Beide percelen vertonen een vlak reliëf.
Hydrograﬁsch gezien behoort het projectgebied tot het deelbekken van de Molenbeek-Bollaak, het Netebekken
en het stroomgebied van de Schelde. De Molenbeek loopt langs beide delen van het projectgebied.5

Fig. 10 PLAN 5 Hoogteverloop van het te noordelijke (te ontbossen) terrein van west naar oost. © Geopunt 14/11/2016

Fig. 11 PLAN 6 Hoogteverloop van het zuidelijke (te beplanten terrein) van noord naar zuid. © Geopunt

5

DOV.
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Fig. 12 Situering van het noordelijke te ontbossen perceel op het DHM LIDAR_DHMV_II_DTM_RAS_1M. © Geopunt

Fig. 13 Situering van het zuidelijke te beplanten perceel op het DHM LIDAR_DHMV_II_DTM_RAS_1M. © Geopunt

Fodio

Projectcode 2016K111

15

Geologische en bodemkundige situering
Het geologisch substraat uit het prequartair wordt ter hoogte van het projectgebied gevormd door de formaEe
van Brasschaat, lid van Hemeldonk. Deze werd afgezet Ejdens het neogeen en bestaat uit lichtgrijs tot
lichtgroen ﬁjn zand dat zeer goed gesorteerd is, weinig kleihoudend is, glauconiethoudend en glimmerhoudend
is.
Formatie van Lillo

Formatie van Brasschaat - Lid van Hemeldonk

Formatie van Poederlee
Fig. 14 Situering van het projectgebied op de terEarigeologische kaarrt. © DOV

Het noordelijke (te ontbossen) projectgebied bevindt zich op de quartairgeologische kaart 1/200.000 in een
zone die als proﬁeltype 21 gekarteerd staat. Bovenop het prequartair vonden Ejdens het vroeg-pleistoceen
geEjdenafzeOngen plaats met soms aan de top ﬂuviaEele afzeOngen. Daar bovenop bevinden zich eolische
afzeOngen uit het weichseliaan (laat-pleistoceen), mogelijk vroeg-holoceen. Er bevinden zich geen holocene
en/of tardiglaciale afzeOngen bovenop de pleistocene sequenEe.
Het zuidelijke (te beplanten) projectgebied bevindt zich op de quartairgeologische kaart 1/200.000 in een zone
die als proﬁeltype 21a gekarteerd staat. Deze sequenEe is gelijk aan proﬁeltype 21, maar hier bevinden zich
bovenop de eolische afzeOngen uit het laat-pleistoceen nog ﬂuviaEele afzeOngen uit het holoceen en mogelijk
tardiglaciaal.
Op de bodemkaart volgens Belgische classiﬁcaEe situeert het noordelijke (te ontbossen) projectgebied zich in
drie verschillende bodemtypes. Deze zijn: Zdm (in het westen), Zcm(b) (in het centrale deel) en Zbm (in het
oosten).
Bodemtype Zdm omvat een maEg naoe en maEg gleyige (d) zandbodem (Z) met dikke antropogene humus A
horizont (m). De maEge naoe plaggenbodems hebben een homogeen humeuze bruinachEg of grijsachEge
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bovengrond van minstens 60 cm dik. De onderkant van het plaggendek is dikwijls zwartachEg en zeer
humusrijk; Het betren de bouwlaag van een begraven proﬁel dat in het plaggendek verwerkt werd. In het
plaggendek vindt men roestverschijnselen tussen 40 en 60 cm. De waterhuishouding is gekenmerkt door naoe
bodems in de winter en een hoge voorjaarswaterstand. De zomerwaterstand is opEmaal. Deze bodem is
geschikt voor de meeste landbouwteelten.

Fig. 15 Het onderzoeksgebied op de quarEargeologische kaart. © Databank Ondergrond Vlaanderen.
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Fig. 16 Het noordelijk te ontbossen perceel op de bodemkaart volgens Belgische ClassiﬁcaEe. © DOV

Fig. 17 Het zuidelijk te beplanten perceel op de bodemkaart volgens Belgische ClassiﬁcaEe. © DOV
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Bodemtype Zcm(b) omvat een maEg droge, zwak gleyige (c) zandbodem (Z) met dikke antropogene humus A
horizont (m) en gevlekte textuur B horizont (b). Bij deze maEg droge plaggenbodems vindt men onder de dikke
humeuze A horizont vaak overblijfselen van een podzol B of een verbrokkeld textuur B horizont.
Roestverschijnselen komen voor tussen 60 en 90 cm. De bodems zijn nooit overdreven nat maar ze kunnen in
de zomer aan watergebrek lijden. Deze bodem is geschikt voor akkerland. De bodems komen veelvuldig voor
nabij oude woonkernen of hoeven.

Bodemtype Zbm omvat een droge , niet gleyige (b) zandbodem (Z) met dikke antropogene humus A horizont
(m). Onder het plaggendek komt een begraven proﬁel voor, meestal een podzol of een verbrokkelde textuur B.
Roestverschijnselen beginnen tussen 90 en 120 cm. Deze gronden worden overwegend als akkerland gebruikt,
maar dit laat slechts een beperkte teeltkeuze toe. Sommige gronden werden bebost met naaldhout of
loozout.6
Op de bodemkaart volgens Belgische classiﬁcaEe situeert het zuidelijke (te beplanten) projectgebied zich in
twee verschillende bodemtypes. Deze zijn: Sfp (het grootste deel van het projectgebied) en Zegy (het uiterste
zuiden van het projectgebied)
Bodemtype Sfp omvat een zeer naoe, zeer gleyige (f) lemige zandbodem (S) met reducEehorizont zonder
proﬁelontwikkeling (p). Dit is een zeer naoe lemige zandgrond met grondwater en reducEehorizont beginnend
tussen 40 en 80 cm. Het is een permanent zeer naoe bodem met winterwaterstand op het maaiveld en
zomerwaterstand tussen 40 en 80 cm. De bodems zijn ongeschikt voor akkerland en tuinbouw. Ze kunnen
gebruikt worden voor minderwaardige hooiweide en zijn eveneens bruikbaar voor bosbouw.
Bodemtype Zegy omvat een naoe, sterk gleyige (e) zandbodem (Z) met reducEehorizont met duidelijke ijzer en/
of humus B horizont (g) waarbij de sedimenten zwaarder of ﬁjner worden in de diepte (y). Deze bodems komen
vaak voor in slecht gedraineerde delen van valleien in de Kempen, onder weide of broekbossen.7 De humeuze
bovengrond van dit bodemtype wisselt van dun (< 20 cm) tot dik (> 40 cm). De kleur is veelal grijs. Een bruine
bovengrond wijst op recente overstuiving. Roestverschijnselen beginnen beneden in de bouwlaag. De
reducEehorizont bevindt zich tussen 100 en 120 cm. Deze oxido-recucEe kleurenpatronen komen voor daar
waar de grond verzadigd wordt door een permanente grondwatertafel. Een variërend substraat kan voorkomen
in deze naoe depressiegronden. De gronden zijn waterverzadigd in de winter. Deze bodem wordt in de Kempen
beschouwd als goede weidegrond.
De situaEe op de bodembedekkingskaart stemt volledig overeen met wat te zien is op de orthofotomozaïek
2013-2015. Het noordelijke, te ontbossen, projectgebied is begroeid met bomen, grassen en struiken. Het
zuidelijke, te beplanten, projectgebied is langs de randen begroeid met bomen, de rest is onafgedekt.

Op de bodemerosiekaart ligt het noordelijke, te ontbossen, onderzoeksgebied voor een klein deel (in het
westen) in een gebied met een verwaarloosbare potenEële bodemerosie. Voor de rest van het perceel
verschan de kaart geen informaEe. Het zuidelijke, te beplanten, onderzoeksgebied ligt grotendeels in een
gebied met een verwaarloosbare potenEële bodemerosie. De oostelijke en zuidelijke randen liggen in een
gebied waarover de kaart geen informaEe verschan.

6

Van Ranst & Sys 2000.

7

Dondeyne et al. 2015
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Fig. 18 Het noordelijk te ontbossen perceel op de bodembedekkingskaart opname 2012. © Geopunt.

Fig. 19 Het zuidelijk te beplanten perceel op de bodembedekkingskaart opname 2012. © Geopunt.
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Fig. 20 Het noordelijk te ontbossen perceel op de bodemerosiekaart per perceel 2016. © Geopunt.

Fig. 21 Het zuidelijk te beplanten perceel op de bodemerosiekaart per perceel 2016. © Geopunt.
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1.2.2 Historische situering
Inleiding
Beide percelen van het projectgebied bevinden zich op ca. 3 km van elkaar en Wechelderzande,een
deelgemeente van Lille, bevindt zich ongeveer op gelijke afstand van beide percelen. Dit dorp werd voor het
eerst genoemd in 1182 als Wechele. Wechelderzande behoorde tot het einde van het Ancien Régime tot het
Land van Turnhout in het Markgraafschap Antwerpen in het Hertogdom Brabant. Wechelderzande en
Vlimmeren vormden samen een bestuurlijke eenheid en hadden een gemeenschappelijke schepenbank die
voorgezeten werd door de schout van Wechelderzande. Kerkelijk gezien was Wechelderzande azankelijk van
Poederlee, dat op zijn beurt azankelijk was van de parochie Vorselaar. Deze parochie werd in 1123 geschonken
aan het kapioel van Kamerijk en in 1182 aan de abdij van Groot-Bijgaarden. In 1321 werd PoederleeWechelderzande onazankelijk van Vorselaar en in 1572 werden beide ook onazankelijk ten opzichte van
elkaar. Wechelderzande is nog steeds een landelijke gemeente, maar met een toenemende woonfuncEe.8
Cartograﬁsche bronnen
De Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, in 1771-1778 opgemaakt in opdracht van graaf de Ferraris,
geen ons een duidelijk beeld van de toestand van het gebied eind achOende eeuw. Wechelderzande was ten
Ejde van de opmaak van de Ferrariskaart een klein dorp met slechts een derEgtal huizen. Ondanks de enorme
uitbreiding van het dorp in de twinEgste eeuw is de kern van het huidige stratenplan reeds te zien op de
Ferrariskaart. Wechelderzande was in de achOende eeuw omringd door landbouwgrond, heide en drassige
weilanden langs een beek die aangeduid is als Brulsche Beeck,. De Brulsche Beeck loopt ten westen van het
zuidelijke, te beplanten, projectgebied. Dit projectgebied was eind achOende eeuw in gebruik als heide.
Omwille van de onnauwkeurigheden in de georeferenEe van de gebruikte rasterlaag lijkt het projectgebied ten
westen van de Brulsche Beek te liggen. Het ligt echter aan de overkant van de beek en is in gebruik als
heidegebied. Ten westen van de Brulsche beek bevindt zich de Blomschot Hoeve met schans. Deze gaat
waarschijnlijk terug op een vroeg-middeleeuwse hoeve maar is tegenwoordig grotendeels verdwenen.9 Het
noordelijke, te ontbossen, projectgebied was in gebruik als landbouwgrond.
Op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1840) hebben beide percelen van het onderzoeksgebied ongeveer dezelfde
vorm als vandaag. Ten oosten van het noordelijke perceel is een hoeve met losstaande bestanddelen gebouwd
die de Heyhoef wordt genoemd. Deze hoeve bestaat nog steeds maar heet tegenwoordig Johannahoeve.10 De
Brulsche Beeck wordt op deze kaart Loopende Beek genoemd.
De Vandermaelen-kaart (1846-1854) toont eenzelfde beeld als de Atlas der Buurtwegen. Zowel de Hey Hoef als
de Bloemenschotsen Hoef zijn op deze kaart goed te zien.

8

AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED, Wechelderzande, Inventaris Onroerend Erfgoed [online], hops://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/
121675, 2016. (geraadpleegd op 15 november 2016).
9

Verdurmen & Tys 2007

10

AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED, Johannahoeve, Inventaris Onroerend Erfgoed [online], hops://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/47495,
2016. (geraadpleegd op 15 november 2016).
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Op de topograﬁsche kaart van 1860-1873 is wederom het noordelijke projectgebied is nog steeds in gebruik als
landbouwgrond en het zuidelijke is bebost. Wechelderzande is amper uitgebreid ten opzichte van de
Vandermaelen-kaart. Ook de topograﬁsche kaarten van 1904 en 1939 laten een grotendeels ongewijzigde
situaEe zien.
Op de luchsoto van 1971 is te zien dat de dorpskern van Wechelderzande is uitgebreid en ongeveer dezelfde
omvang heen als tegenwoordig. Het noordelijke, te ontbossen, projectgebied is nu bebost en niet meer in
gebruik als landbouwgrond. Het zuidelijke, te beplanten, projectgebied daarentegen heen een omgekeerde
metamorfose meegemaakt: van bos naar braakliggend terrein. De Bloemenschotse Hoef, ten westen van het
zuidelijke projectgebied, was op de kaart van 1939 nog aanwezig maar is nu ingrijpend verbouwd tot villa. De
resten van de schans zijn echter nog duidelijk zichtbaar.
De luchsoto van 1990 toont voor het noordelijke projectgebied amper verschil met 1971, hoewel het aantal
bossen iets is toegenomen. De omgeving rondom het zuidelijke projectgebied is in de tussenEjd echter sterk
bebost.
De luchsoto van 2003 laat geen grote veranderingen zien ten opzichte van 1990. De luchsoto van 2015 laat een
idenEeke situaEe zien als deze van 2003. Het is echter opvallend dat het aantal bomen op het noordelijke
projectgebied is afgenomen. Een aanduiding van de afnemende kwaliteit van dit bos.

Fig. 22 FOTO11. Impressie van de Vlimmerse Baan in Wechelderzande.Datum onbekend. © Erfgoedbank Noorderkempen
CollecEe: Stadsarchief Turnhout - TRAM 41 Inventarisnummer: Prentbrie€aart 153_024
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Fig. 23 Situering van het projectgebied op de Ferrariskaart. © NGI en Geopunt
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Fig. 24 Situering van het noordelijke te ontbossen perceel op de Ferrariskaart. © NGI en Geopunt

Fig. 25 Situering van het zuidelijk te beplanten perceel op de Ferrariskaart. © NGI en Geopunt
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Fig. 26 Situering van het noordelijke te ontbossen perceel op detailplannen van de Atlas der Buurtwegen (ca. 1840). ©
Geopunt

Fig. 27 Situering van het zuidelijke te beplanten perceel op detailplannen van de Atlas der Buurtwegen (ca. 1840). ©
Geopunt
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Fig. 28 Situering van het noordelijke te ontbossen perceel op de topograﬁsche kaart van Vandermaelen (1846-1854). © NGI

Fig. 29 Situering van het zuidelijke te beplanten perceel op de topograﬁsche kaart van Vandermaelen (1846-1854). © NGI

Fodio

Projectcode 2016K111

27

Fig. 30 Situering van het noordelijke te ontbossen perceel op de topograﬁsche kaart van 1860-1873. © NGI & Cartesius

Fig. 31 Situering van het zuidelijke te beplanten perceel op de topograﬁsche kaart van 1860-1873. © NGI & Cartesius
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Fig. 32 Situering van het noordelijke te ontbossen onderzoeksgebied op topograﬁsche kaart van 1904. © NGI & cartesius

Fig. 33 Situering van het zuidelijke te beplanten perceel op topograﬁsche kaart van 1904. © NGI & cartesius
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Fig. 34 Situering van het noordelijke te ontbossen perceel op topograﬁsche kaart van 1939. © NGI & Cartesius

Fig. 35 Situering van het zuidelijke te beplanten perceel op topograﬁsche kaart van 1939. © NGI & Cartesius
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Fig. 36 Situering van het noordelijke te ontbossen perceel op de orthofotomozaïek kleinschalig zomer 1971. © Geopunt

Fig. 37 Situering van het zuidelijke te beplanten perceel op de orthofotomozaïek kleinschalig zomer 1971. © Geopunt
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Fig. 38 Situering van het projectgebied op de orthofotomozaïek kleinschalig zomer 1971. © Geopunt
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Fig. 39 Situering van het noordelijke te ontbossen perceel op de orthofotomozaïek kleinschalig zomer 1979-1990. ©
Geopunt

Fig. 40 Situering van het zuidelijke te beplanten perceel op de orthofotomozaïek kleinschalig zomer 1979-1990. © Geopunt
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Fig. 41 Situering van het noordelijke te ontbossen perceel op de orthofotomozaïek middenschalig winter 2000-2003. ©
Geopunt

Fig. 42 Situering van het zuidelijke te beplanten perceel op de orthofotomozaïek middenschalig winter 2000-2003. ©
Geopunt
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1.2.3 Archeologische situering
In het Centraal Archeologisch Inventaris11 zijn zowel rondom het noordelijke als het zuidelijke perceel geen
gebeurtenissen vast te stellen.
In het kader van de ruilverkaveling Malle-Beerse voerde Raap in 2005 een evaluaEe uit van het gebied dat voor
ruilverkaveling in aanmerking kwam. De vondsten van dit onderzoek in de omgeving van het projectgebied
werden in de CAI opgenomen onder de volgende locaEes:
-

CAI ID 100376, gelegen aan de D’Aestenstraat in Oostmalle, heen betrekking op de vondst, bij
veldprospecEe, van lithisch materiaal (bijlfragment en afslag) uit het Neolithicum.

-

CAI ID 100372, gelegen aan D’Aesten in Vlimmeren, heen betrekking op de vondst, bij veldprospecEe, van
lithisch materiaal (geretoucheerde kling van wommersomkwartsiet en een afslag van vuursteen) uit het
Mesolithicum.

-

CAI ID 100398, gelegen aan D’Aesten in Wechelderzande, heen betrekking op de vondst, bij veldprospecEe,
van een slecht determineerbare scherf keramiek (Romeins of Nieuwe Tijd).

-

CAI ID 100373, gelegen aan Zilvereind in Wechelderzande, heen betrekking op de vondst, bij

-

veldprospecEe, van lithisch materiaal (drie afslagen). De precieze periode is onbekend.
CAI ID 100375, gelegen aan Zilvereind in Wechelderzande, heen betrekking op de vondst, bij
veldprospecEe, van lithisch materiaal (afslag en kern uit vuursteen) uit het Mesolithicum.

Verder is in de CAI in de omgeving van het projectgebied ID 164526 opgenomen: de molen van
Wechelderzande, ook molen van Gaubergen genoemd, is gelegen aan de Oostmalsebaan in Wechelderzande.
Deze molen stond reeds afgebeeld op de Ferrariskaart (op de Molenheide) en werd in 1862 naar de
Oostmalsebaan overgebracht. In 1935 werd de molen gesloopt.12
Rondom het zuidelijke, te beplanten, projectgebied bevinden zich drie vindplaatsen met de nummers: 105318,
105665 en 210641.
- CAI 105318 is het verdwenen kasteel van Blommerschot uit de twaalfde eeuw, gelegen in Oostmalle.
-

De grachten van het kasteel zijn tegenwoordig nog te zien.
CAI 105665 is de Blommerschothoeve, een hoeve uit de late Middeleeuwen die op iedere historische
kaart tot 1939 afgebeeld staat, inclusief een schans. Tussen 1939 en 1971 is de hoeve echter ingrijpend

-

omgevormd en verbouwd. De schans is nog zichtbaar in het landschap.
CAI 210641, gelegen aan het Beulk te Wechelderzande, heen betrekking op de vondst, bij
mechanische prospecEe, van een vierpalige spieker, palencluster, kuilen, greppels en een gracht. De
precieze periode waaruit deze sporen stammen is onbekend.

11

De Centrale Archeologische Inventaris is een inventaris van tot nog toe gekende archeologische vindplaatsen. Vanwege het speciﬁeke
karakter van het archeologisch erfgoed dat voor ons verborgen zit in de ondergrond, is het onmogelijk om op basis van de Centrale
Archeologische Inventaris met zekerheid uitspraken te doen over de aan- of afwezigheid van archeologische sporen. De aan- of afwezigheid
van archeologische sporen dient met verder archeologisch onderzoek vastgesteld te worden.
12

hop://www.molenechos.org/verdwenen/molen.php?AdvSearch=3381

Fodio

Projectcode 2016K111

35

Fig. 43 Situering van het onderzoeksgebied ten opzichte van de polygonen van het CAI toestand september 2016 in overlay
op het Groot ReferenEe Bestand, noordelijke te ontbossen perceel. © cai.erfgoed.net en Geopunt

Fig. 44 Situering van het onderzoeksgebied ten opzichte van de polygonen van het CAI toestand september 2016 in overlay
op het Groot ReferenEe Bestand, zuidelijke te beplanten perceel. © cai.erfgoed.net en Geopunt
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1.2.4 Synthese
Het onderzoeksgebied bestaat uit twee percelen die ca. 3 km van elkaar verwijderd zijn. Tussen beide
projectgebieden bevindt zich de dorpskern van Wechelderzande, een deelgemeente van Lille. Het
onderzoeksgebied is gelegen in de Antwerpse Kempen. Het zuidelijke projectgebied is gelegen in de alluviale
vlakte van de Molenbeek, het noordelijke projectgebied ligt ten oosten deze vlakte, op iets hoger gelegen
drogere gronden.
De bodemkaart volgens Belgische classiﬁcaEe situeert het noordelijke projectgebied in maEg naoe tot droge
plaggenbodems. De bodems hebben een duidelijke ijzer en/of humus B horizont. Het zuidelijke projectgebied
bevindt zich in een zone met zeer naoe valleigronden met een hoge grondwaterstand. In de winter zijn deze
gronden waterverzadigd. Dit weerspiegelt zich in het historisch grondgebruik, voor het noordelijk perceel als
akker en voor het zuidelijke perceel als heide- en bosgrond.
Voor de projectgebieden zelf zijn nog geen archeologische waarden gekend, maar verschillende CAI locaEes in
de omgeving leveren informaEe over het archeologisch potenEeel. Rond het noordelijke projectgebied werden
bij veldprospecEes uitgevoerd in het kader van de ruilverkaveling Malle-Beerse, op vijf plaatsen archaeologica
aangetroﬀen. Het ging vooral om zeer kleine hoeveelheden lithisch materiaal uit het Mesolithicum en
Neolithicum. RichEng het centrum van Wechelderzande stond tot 1935 een windmolen waarvoor de
Ferrariskaart (1771-1778) fungeert als terminus ante quem.
Rondom het zuidelijke projectgebied werden bij mechanische prospecEe sporen gevonden van bewoning, maar
hieraan kon geen datering gekoppeld worden.
De via historische kaarten verzamelde informaEe maakt duidelijk dat beide projectgebieden niet bebouwd
geweest zijn, minstens vanaf het einde van de achOende eeuw. Wechelderzande, op alle historische kaarten
slechts een klein dorp, was de enige bewoningskern van noemenswaardige omvang in de omgeving van beide
projectgebieden. Verspreid bevonden er zich hoeven in het omringende landschap. Zo grenst het noordelijke
projectgebied, dat op alle historische kaarten van 1778 tot 1939 in gebruik is als landbouwgrond, aan de Hey
Hoeve uit de vroege negenEende eeuw. Deze hoeve bestaat nog steeds. Het zuidelijke projectgebied, dat op
alle historische kaarten van 1779 tot 1939 in gebruik is als heidegebied en bos, grenst aan een hoevedomein
met schans dat de Bloemenschotse Hoeve genoemd werd. Deze hoeve heen waarschijnlijk een laatmiddeleeuwse oorsprong.
Het noordelijke projectgebied is momenteel in gebruik als bos terwijl het zuidelijke projectgebied braakliggend
is, maar aan de randen reeds verbossing kent onder invloed van de aangrenzende bospercelen. Het noordelijke
projectgebied zal ontbost en omgevormd worden tot een weiland door de bomen te kappen. De boomstronken
worden tot 20 cm diep gefreesd om het inzaaien van een weide mogelijk te maken. Aangezien het perceel dat
ter compensaEe beplant zal worden kleiner is dan het perceel dat ontbost zal worden, zal na de ontbossing de
oostelijke zijde over een breedte van 30 m beplant worden met zomereik en inheemse struiken in een
plantverband van 2x2 m. Het zuidelijke projectgebied zal ter compensaEe van de ontbossing van het noordelijke
perceel beplant worden met zwarte els in een plantverband van 2x2,5 m. De aanwezige zomereiken moeten
behouden blijven.
Op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek werd voldoende informaEe verzameld om een te bekrachEgen
archeologienota op te maken. Het bureauonderzoek kan geen gemoEveerde uitspraak doen over de aan- of
afwezigheid van archeologisch erfgoed. Toch wordt er geen verder vooronderzoek aanbevolen. De afweging
hiervoor is gebaseerd op de volgende argumenten:
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-

De geplande ingrepen voor beide percelen leunen aan bij het historische bodemgebruik: weiland/
landbouwgrond voor het noordelijke perceel en bos voor het zuidelijke perceel.

-

De geplande bodemingrepen voor het noordelijke te ontbossen gebied zijn beperkt tot boringen voor
de nieuwe aanplant over een breedte van 30 m aan de oostelijke rand van het perceel. De bomen
worden gerooid, maar de stronken blijven zioen. De stronken worden uitgefreesd tot 20 cm onder het
maaiveld vooraleer gras in te zaaien. Onder de dikke antropogene humus A horizont die voor het
gebied gekarteerd werd en waarvan de aanwezigheid bevesEgd wordt door het historisch
grondgebruik, kunnen sporen uit oudere perioden bewaard gebleven zijn. Eventueel aanwezig
archeologisch erfgoed wordt hierdoor beschermd bij de geplande ingreep.

-

De geplande bodemingrepen voor het zuidelijke te bebossen perceel blijven beperkt tot de boringen
voor het aanplanten van de nieuwe bomen. Dit perceel ligt in de alluviale vlakte van de Molenbeek.
Naoe, laag gelegen zandbodems hebben een laag archeologisch potenEeel. Ze werden ook in het
verleden gebruikt voor bosbouw, als naoe weide of heide.

Fodio

Projectcode 2016K111

38

FIg. 45 Syntheseplan noordelijk te ontbossen perceel: Ferrariskaart met aanduiding gepland bodemgebruik.© NGI &
Geopunt

Fig. 46 Syntheseplan zuidelijke te beplanten perceel: bodembedekkingskaart in overlay op de bodemkaart volgens Belgische
ClassiciﬁcaEe. © DOV
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1.2.5 SamenvaXng gespecialiseerd publiek
zie 1.2.4
1.2.6 SamenvaXng niet-gespecialiseerd publiek
Het projectgebied bestaat uit twee percelen die 3 km van elkaar verwijderd zijn, ten noorden en ten zuidwesten
van de dorpskern van Wechelderzande. Op deze percelen is een landschappelijke ingreep gepland, waarbij het
noordelijke perceel zal worden ontbost en het zuidelijke ter compensaEe met bomen zal worden aangeplant.
Het historisch bodemgebruik van beide percelen is verschillend. Dit heen vooral te maken met een verschil in
waterhuishouding. Het noordelijke hoger gelegen terrein is droog en wordt al eeuwenlang gebruikt als
landbouwgrond. Het zuidelijke terrein is gelegen in een naoe beekvallei en werd in het verleden gebruikt als
heidegebied en als bos. De geplande inrichEng van beide percelen leunt aan bij het historische bodemgebruik:
landbouwgrond voor het noordelijke perceel en bos voor het zuidelijke perceel.
Beide projectgebieden liggen in een landelijke omgeving. Wechelderzande, op alle historische kaarten slechts
een klein dorp, was de enige bewoningskern van noemenswaardige omvang in de omgeving. Verspreid
bevonden er zich hoeven in het omringende landschap. Zo grenst het noordelijke projectgebied aan de Hey
Hoeve uit de vroege negenEende eeuw. Deze hoeve bestaat nog steeds. Het zuidelijke projectgebied grenst aan
een hoevedomein met schans dat de Bloemenschotse Hoeve genoemd werd. Deze hoeve heen waarschijnlijk
een laat-middeleeuwse oorsprong. De bodemingreep van zowel het aanplanten van de bomen door middel van
boringen, als het ontbossen waarbij de stronken worden uitgefreesd tot een diepte van 20 cm onder maaiveld,
is beperkt in omvang en heen geen of slechts een beperkte impact op eventueel aanwezig archeologisch
erfgoed. Op het noordelijke perceel zijn mogelijke sporen bovendien afgedekt door een dikke akkerlaag, die zich
vormde door eeuwenlange bewerking en bemesEng. De archeologische verwachEng voor het zuidelijke perceel
is laag omwille van de naoe bodemomstandigheden, die ongunsEg zijn voor permanente bewoning in het
verleden.
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Situering van het onderzoeksgebied ten opzichte van de polygonen van het CAI toestand september 2016 in overlay
op het Groot ReferenEe Bestand, zuidelijke te beplanten perceel © cai.erfgoed.net en Geopunt
Syntheseplan noordelijk te ontbossen perceel
Syntheseplan zuidelijke te beplanten perceel
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Archeologische periodes in Vlaanderen

Periode
steentijd

Datering
paleolithicum

mesolithicum

neolithicum

metaaltijden

bronstijd

ijzertijd

Romeinse3tijd

middeleeuwen

vroeg3(oud)
midden
laat3(jong)
finaal
vroeg

tot33300.0003BP
300.0003;335.0003BP
35.0003;314.0003BP
vanaf314.00033BP
vanaf395003v.3Chr.

midden

38ste3millennium3v.3Chr.

laat

7de3en36de3millennium3v.3Chr.

finaal
vroeg3
midden
laat
finaal
vroeg
midden
laat
vroeg
midden
laat3

35de3millenium3v.3Chr.
53003;344003v.3Chr.
44003;337003v.3Chr.
37003;330003v.3Chr.
30003;320003v.3Chr.
20003;318003v.3Chr.
18003;311003v.3Chr.
11003;38003v.3Chr.
8003;350033v.3Chr
5003;325033v.3Chr
na325033v.3Chr

vroeg

1ste3eeuw

midden

2de3en33de3eeuw

laat

4de3eeuw

vroeg

5 3tot39 3eeuw

de

de

de

volle

10 3tot312de3eeuw

laat

13de3tot315de3eeuw

nieuwe3tijd

16de3tot318de3eeuw

nieuwste3tijd

19de3en320ste3eeuw

Dit3chronologisch3kader3is3bedoeld3ter3oriëntatie.3Er3werd3gekozen3voor3algemene3tijdvakken3om3niet3de3indruk3te3wekken3dat3culturen3
in3kalenderjaren3kunnen3worden3gevat.3De3jaren3voor310.0003BP3zijn3uitgedrukt3in3'jaren3geleden'3of3jaren3BP3(before3present3=31950).3
De3jaren3na310.0003BP3zijn3uitgedrukt3in3jaren3voor3of3na3Chr.
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2016K111 FOTOLIJST
nr. Foto

Type

vervaardiging

onderwerp

bron

1

Luchtfoto 1971

digitaal

situering bebouwing
binnen projectgebied

geografische rasterdataset ©Geopunt Vlaanderen:
orthofotomozaïek kleinschalig zomer 1971

2

Luchtfoto 1971

digitaal

situering bebouwing
binnen projectgebied

geografische rasterdataset ©Geopunt Vlaanderen:
orthofotomozaïek kleinschalig zomer 1971

3

Luchtfoto 1979-1990

digitaal

situering bebouwing
binnen projectgebied

geografische rasterdataset ©Geopunt Vlaanderen:
orthofotomozaïek kleinschalig zomer 1979-1990

4

Luchtfoto 1979-1990

digitaal

situering bebouwing
binnen projectgebied

geografische rasterdataset ©Geopunt Vlaanderen:
orthofotomozaïek kleinschalig zomer 1979-1990

5

Luchtfoto 2000-2003

digitaal

situering bebouwing
binnen projectgebied

geografische rasterdataset ©Geopunt Vlaanderen:
orthofotomozaïek middenschalig winter
2000-2003

6

Luchtfoto 2000-2003

digitaal

situering bebouwing
binnen projectgebied

geografische rasterdataset ©Geopunt Vlaanderen:
orthofotomozaïek middenschalig winter
2000-2003

7

Luchtfoto 2013-2015

digitaal

situering projectgebied

geografische rasterdataset ©Geopunt Vlaanderen:
orthofotomozaïek grootschalig winter 2013-2015

8

Luchtfoto 2013-2015

digitaal

situering projectgebied

geografische rasterdataset ©Geopunt Vlaanderen:
orthofotomozaïek grootschalig winter 2013-2015

9

Luchtfoto 2013-2015

digitaal

situering projectgebied

geografische rasterdataset ©Geopunt Vlaanderen:
orthofotomozaïek grootschalig winter 2013-2015

10

Luchtfoto 1971

digitaal

situering bebouwing
binnen projectgebied

geografische rasterdataset ©Geopunt Vlaanderen:
orthofotomozaïek kleinschalig zomer 1971

11

Foto

analoog

impressie

http://www.erfgoedbanknoorderkempen.be/
erfgoed/13939-wechelderzande-oude-vlimmersebaan

1

Fodio

Projectcode 2016K111

Fodio

Profiel Terrein

situering projectgebied

situering projectgebied

bodemkaart volgens Belgische Classificatie

bodemkaart volgens Belgische Classificatie

situering projectgebied

situering projectgebied

situering projectgebied

situering projectgebied

Ferrariskaart - Kabinetskaart van de
Oostenrijkse Nederlanden en het
Prinsbisdom Luik

Ferrariskaart - Kabinetskaart van de
Oostenrijkse Nederlanden en het
Prinsbisdom Luik

Buurtwegen

Doorsnede

Tertiairgeologische kaart

Quartairgeologische kaart

Bodemkaart

Bodemkaart

Bodemerosiekaart

Bodemerosiekaart

Bodembedekkingskaart

Bodembedekkingskaart

Historische kaart

Historische kaart

Historische kaart

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Buurtwegen

1771-1778

Profiel Terrein

Doorsnede

4

Historische kaart

1771-1778

situering projectgebied

Groot Referentie Bestand

3

18

2012

situering projectgebied

Groot Referentie Bestand

ca. 1846

ca. 1846

2012

2016

2016

onbekend

onbekend

1:3.000

1:3.000

1

onbekend

onbekend

1:5.000

1:5.000

1:150.000

1:150.000

onbekend

onbekend

1:50.000

1:50.000

onbekend

1:20.000

tussen 1998 en
2001

1:20.000

1:1

1:1

1:1

1:1

schaal ontwerp

onbekend

onbekend

onbekend

onbekend

onbekend

situering projectgebied

onbekend

situering projectgebied

Topografische kaart

ontwerp datum

Topografische kaart

Onderwerp

2

Type plan

1

nr. Plan

2016K111 PLANNENLIJST

analoog

analoog

analoog

analoog

digitaal

digitaal

digitaal

digitaal

digitaal

digitaal

analoog

analoog

digitaal

digitaal

digitaal

digitaal

digitaal

digitaal

aanmaakwijze

14-11-2016

14-11-2016

14-11-2016

14-11-2016

14-11-2016

14-11-2016

14-11-2016

14-11-2016

14-11-2016

14-11-2016

14-11-2016

14-11-2016

14-11-2016

14-11-2016

14-11-2016

14-11-2016

14-11-2016

14-11-2016

aanmaakdatum

gegeorefereerde rasterdataset ©Geopunt Vlaanderen: de analoge
atlassen (overzichtsplannen, detailplannen)werden ingescand aan 300
dpi waarbij de kleurechtheid zoveel mogelijk bewaard werd. De beelden
werden bij benadering gegeorefereerd t.o.v. het Lambert 72coördinaatstelsel(affiene transformatie), vervolgens uitgeknipt op basis
van plancontour en tenslotte geassembleerd (gemozaïkeerd) tot een
overzicht van overzichtsplannen en detailplannen voor heel Vlaanderen.

gegeorefereerde rasterdataset ©Geopunt Vlaanderen: de analoge
atlassen (overzichtsplannen, detailplannen)werden ingescand aan 300
dpi waarbij de kleurechtheid zoveel mogelijk bewaard werd. De beelden
werden bij benadering gegeorefereerd t.o.v. het Lambert 72coördinaatstelsel(affiene transformatie), vervolgens uitgeknipt op basis
van plancontour en tenslotte geassembleerd (gemozaïkeerd) tot een
overzicht van overzichtsplannen en detailplannen voor heel Vlaanderen.

gegeorefereerde rasterdataset ©Geopunt Vlaanderen: gescande
Ferrariskaart, exemplaar KBR. De kaarten werden gegeorefereerd in
september 2013 op de toen meest recente versie van het GRB.

gegeorefereerde rasterdataset ©Geopunt Vlaanderen: gescande
Ferrariskaart, exemplaar KBR. De kaarten werden gegeorefereerd in
september 2013 op de toen meest recente versie van het GRB.

gegeorefereerde rasterdataset ©Geopunt Vlaanderen

gegeorefereerde rasterdataset ©Geopunt Vlaanderen

gegeorefereerde rasterdataset ©Geopunt Vlaanderen

gegeorefereerde rasterdataset ©Geopunt Vlaanderen

gegeorefereerde rasterdataset ©Geopunt Vlaanderen

gegeorefereerde rasterdataset ©Geopunt Vlaanderen

gegeorefereerde rasterdataset ©Geopunt Vlaanderen

gegeorefereerde rasterdataset ©Geopunt Vlaanderen

gegeorefereerde rasterdataset ©Geopunt Vlaanderen

gegeorefereerde rasterdataset ©Geopunt Vlaanderen

gegeorefereerde rasterdataset ©Geopunt Vlaanderen

gegeorefereerde rasterdataset ©Geopunt Vlaanderen

cartoweb.be V1.1 ©NGI

cartoweb.be V1.1 ©NGI
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Fodio

Topografische kaart Vandermaelen

Topografische kaart Vandermaelen

Historische kaart

Historische kaart

CAI-kaart

CAI-kaart

Digitaal Hoogtemodel

Digitaal Hoogtemodel

Historische kaart

Historische kaart

Historische kaart

Historische kaart

Historische kaart

Historische kaart

Groot Referentie Bestand

Historische kaart

Topografische kaart

Syntheseplan

Syntheseplan

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

onbekend

1771-1778 en 2016

situering van het onderzoeksgebied t.o.v.
de Ferrariskaart en CAI locaties

Situering projectgebied t.o.v. Bodemkaart
Belgische Classificatie en BBK

onbekend

1771-1778

Ferrariskaart - Kabinetskaart van de
Oostenrijkse Nederlanden en het
Prinsbisdom Luik

situering projectgebied

onbekend

1939

1939

1094

1904

1873

1873

onbekend

onbekend

april 2016

april 2016

1846-1854

1846-1854

ontwerp datum

situering projectgebied

Topografische kaart

Topografische kaart

Topografische kaart

Topografische kaart

Topografische kaart

Topografische kaart

DHM LIDAR_DHMV_II_DTM_RAS_1M

DHM LIDAR_DHMV_II_DTM_RAS_1M

CAI vondstlocaties

CAI vondstlocaties

Onderwerp

Type plan

nr. Plan

1:1

1:1

1:1

1

onbekend

1:1

1:10.000

1:10.000

1:10.000

1:20.000

1:10.000

1:10.000

onbekend

onbekend

1:1

1:1

1:20.000

1:20.000

schaal ontwerp

digitaal

analoog

digitaal

analoog

digitaal

analoog

analoog

analoog

analoog

analoog

analoog

digitaal

digitaal

digitaal

digitaal

analoog

analoog

aanmaakwijze

17-11-2016

17-11-2016

14-11-2016

14-11-2016

14-11-2016

14-11-2016

14-11-2016

14-11-2016

14-11-2016

14-11-2016

14-11-2016

14-11-2016

14-11-2016

14-11-2016

14-11-2016

14-11-2016

14-11-2016

aanmaakdatum

© Databank Ondergrond Vlaanderen en Geopunt

gegeorefereerde rasterdataset ©Geopunt Vlaanderen: gescande
Ferrariskaart, exemplaar KBR. De kaarten werden gegeorefereerd in
september 2013 op de toen meest recente versie van het GRB &
polygonen cai.erfgoed.net

cartoweb.be V1.1 ©NGI

gegeorefereerde rasterdataset ©Geopunt Vlaanderen: gescande
Ferrariskaart, exemplaar KBR. De kaarten werden gegeorefereerd in
september 2013 op de toen meest recente versie van het GRB.

gegeorefereerde rasterdataset ©Geopunt Vlaanderen

cartesius.be

cartesius.be

cartesius.be

cartesius.be

cartesius.be

cartesius.be

©AGIV

©AGIV

cai.erfgoed.net

cai.erfgoed.net

gegeorefereerde rasterdataset ©Geopunt Vlaanderen: gescande
Ferrariskaart, exemplaar KBR. De kaarten werden gegeorefereerd in
september 2013 op de toen meest recente versie van het GRB.

gegeorefereerde rasterdataset ©Geopunt Vlaanderen: gescande
Ferrariskaart, exemplaar KBR. De kaarten werden gegeorefereerd in
september 2013 op de toen meest recente versie van het GRB.

geraadpleegde versie
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